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Krantenverzamelaars geven zelf ook 
tijdschriften uit                         Bernard Gelin 
 
Van de uitgever en de auteur hebben wij 
toestemming gekregen om onderstaand artikel 
in Au Courant over te nemen in een vertaling 
in het Nederlands. De oorspronkelijke Franse 
tekst is gepubliceerd in L’Abeille [=De Bij, 
vgl. De Bezige Bij], uitgave van de Société des 
Amis de Panckoucke, No. 19, December 2011. 
 
Krantenverzamelingen zijn er bijna net zo lang 
als er kranten worden gedrukt. Vanaf de 17de 
eeuw is het aanleggen van een verzameling 
door de kranten zelf aangemoedigd, 
aanvankelijk door abonnementen aan te bieden, 
later door aan nieuwe abonnees de gelegenheid 
te bieden alle eerder verschenen nummers, die 
zo nu en dan tegen gereduceerde prijs konden 
worden nabesteld, toe te voegen aan hun 
verzameling. Bij welgestelde abonnees was 
het gebruik om hun kranten en tijdschriften 
stelselmatig te laten inbinden; a priori waren 
die bladen er trouwens op berekend om er 
banden van samen te stellen doordat de 
paginering van de nummers doorliep. Deze 
manier van werken heeft een gunstige invloed 
gehad op de verspreiding van tal van 
belangrijke soorten tijdschriften, die daarmee 
soms de basis hebben gevormd voor de 
collecties van de belangrijkste bibliotheken. 
Zelfs de [Franse] Nationale Bibliotheek, die 
aanvankelijk de Koninklijke Bibliotheek 
heette en later de Keizerlijke, maar ook de 
regionale bibliotheken zouden lang niet zulke 
enorme collecties hebben kunnen aanleggen; 
ze profiteerden immers van de wettelijk 
verplichte toezending van elk gedrukt 
exemplaar. 
In zijn Bibliographie historique et critique de 
la presse périodique française [=Historische 
en kritische bibliografie van de Franse 
tijdschriftpers], waarvan de laatste editie 
dateert uit 1866, wijdt Eugène Hatin, de 
historicus voor de Franse pers bij uitstek, een 
gedetailleerd eerbetoon aan tientallen 
verzamelaars, die hem in staat hebben gesteld 
dat hij zijn magnum opus kon realiseren. 
Tegen die tijd − de gouden eeuw van de 
dagbladpers − schijnt het aantal kranten, zowel 
de algemene bladen als de gespecialiseerde 
kranten, explosief te zijn toegenomen en heeft 

het gebruik om verzamelingen aan te leggen 
een enorme stimulans gekregen. Toen 
verschenen ook de eerste publicaties voor 
krantenverzamelaars . . . 
 
België, het land van de krantenliefhebbers 
 
België is hier onbetwist het land bij uitstek. De 
titel die we het eerst tegenkomen, dateert van 
22 februari 1891, voor die ene aflevering van 
L'Héphéméridophile [=Vriend van het nieuws], 
op 22 maart op de voet gevolgd door Les 
Héphéméridophiles [=Vrienden van het 
nieuws], maandblad van de Cercle des 
collectionneurs de journaux de Bruxelles 
[=Kring van krantenverzamelaars uit Brussel], 
dat gedurende meer dan een jaar is verschenen 
en dat ook een nummer van Pressophile 
[=Persliefhebber] uitbracht ter gelegenheid 
van een excursie naar Antwerpen. Het was een 
blad met een heel gevarieerde inhoud, dat ook 
open stond voor de buitenlandse pers. Al vanaf 
1 mei was L'Echo brabançon [=De Brabantse 
Echo] een heel interessante tegenhanger 
geweest, die de ondertitel `Revue mensuelle 
des collectionneurs de journaux’ [=Maandblad 
van de krantenverzamelaars] droeg, maar die 
zette niet door. Toen kwam in juni L'échange 
[=De Uitwisseling] in Aarlen uit, een 
weekblad (!), dat die eerste maand vier keer 
uitkwam, daarna slechts twee keer in juli en 
het eindigde met nummer 7 in november. Op 2 
augustus was Petit Comptoir de la presse 
[=Klein Overzicht van de Pers] verschenen, 
wederom een uitgave van de Cercle des 
collectionneurs de journaux, uitdrukkelijk 
gericht op de `verkoop en uitwisseling van 
tijdschriften’. 
Over het hele land bleven in de loop van de 
daarop volgende jaren nieuw uitgebrachte 
bladen verschijnen, die voor het merendeel een 
kort leven waren beschoren. In een artikel, dat 
in september 1999 verscheen in nr. 58 van de 
Petit Jour met een aanvullend artikel in het 
erop volgende nummer, noemt Stéphane 
Brabant niet minder dan 27 titels, alle 
franstalig, te weten 15 uit Brussel, 8 uit 
Antwerpen, 2 uit Luik, 1 uit Aarlen, 1 uit 
Mechelen. In deze opsomming zijn niet 
begrepen de twee bijzondere eerdergenoemde 
nummers en ook niet de andere die 
gepubliceerd zijn door Anvers-Philatélique 
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Ook uit België, Le Journal des Ephéméridophiles 
[=de krant voor de dagbladenvriend] uit 1897.   
 
[=Filatelistisch Antwerpen], zoals Le 
Pressophile illustré [=vriend van de 
geïllustreerde pers] of Le Gazettophile [=de 
krantenvriend] en, bij wijze van uitzondering 
zelfs in het Vlaams, De Gazetverzamelaar of 
De Dagbladvriend. Uit september−december 
1921 dateert het laatste exemplaar uit deze 
onstuimige periode: L'échange [=de 
uitwisseling] (Brussel), `Feuille trimestrielle 
pour collectionneurs de journaux de la grande 
guerre (1914−1918)’ [=Drie keer per jaar 
verschijnend tijdschrift voor de verzamelaars 
van kranten over de Grote Oorlog 
1914−1918)], die eerder een hogere 
verschijningsfrequentie moet hebben gekend, 
want dit is al nummer 50. Het is het eerste 
gespecialiseerde blad dat in deze studie wordt 
beschreven. De andere titels hebben vooral 
gestreefd naar een breder scala aan 
onderwerpen, rakend aan de journalistiek en 
de journalist, en wilden zich zelfs richten op 
het hele gebied van `tout ce qui se publie, s'est 
publié ou se publiera sur la presse dans ces 
feuilles éphémères qu'on appelle les journaux’ 
[=alles wat wordt uitgegeven, wat eerder 
uitgegeven werd en wat nog uitgegeven zal 
worden in die bladen met kortstondige 
uitgaven die men kranten noemt] (La Presse 
[=De Pers], 1 maart 1908). In dit laatste geval 
kom je aan de grenzen van het genre, 

 
La Gazette du Musée de la Presse was de uitgave 
van de vereniging Association du musée de la 
presse. In 1982 zijn er drie nummers uitgegeven. 
 
ongetwijfeld met het oog om een ruimer 
publiek dan de krantenverzamelaars te 
bereiken, aangezien dit tweemaandelijkse 
tijdschrift immers het officiële orgaan was van 
het Musée international de la Presse 
[=Internationaal Persmuseum], ook weer zo’n 
monumentale Belgische instelling (zie 
L'Abeille, nr. 4, september 2006). 
 
De Verenigde Staten: van papier tot 
internet 
 
Voor de andere landen is een telling verricht 
door de grote Nederlandse verzamelaar Louis 
Nierynck (Au Courant, 10de jaargang, nr. 3, 
oktober 1995, pp. 4−8), waarvan een korte 
samenvatting is opgenomen in Le Petit Jour, 
nr. 58). Louis meldt niets over de periode vóór 
1948 noch over The Newspaper Collector, van 
San Francisco, die tot minstens het jaar 1955 
verschenen moet zijn. Daarna kwam The  
News uit, dat later The Newes,`The Journal of 
The International Newspaper Collector’s 
Club’ werd, met 50 afleveringen tussen 1950 
en 1979 in Phoenix (Arizona). Ook verscheen 
in de Verenigde Staten The Newspaper 
Collector's Gazette, onder de hoede van 
Barbara Stuhlmuller, uit San Antonio (Texas), 
de enige vrouw die ooit dit type publicaties  
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Na 14 jaar bestaan te hebben heeft de gedrukte 
versie van Collectible Newspapers plaatsgemaakt 
voor een maandelijkse nieuwsbrief op internet, die 
dagelijks door 7000 lezers wordt bezocht. 
 
heeft geleid, eerst maandelijks, daarna van 
1966 tot 1975 elke twee weken, waarbij de 
Gazette de ondertitel voerde `The only hobby, 
service, and trade journal published regularly 
in the U.S.A. for collectors of historical 
newspapers', waarmee ze de concurrentie 
wilde negeren. Een opvolger was The Front 
Page, uit Akron (Ohio) (1975−1980), die 
daarentegen de ondertitel `Occasional journal 
for the newspaper collector’ droeg. Dan had je 
Masthead, `Journal for teaching history with 
old newspapers', uit Lynn (Massachusetts), 
waarvan elf nummers zijn verschenen in 1977 
en 1978. Het meeste aanzien had 
waarschijnlijk Collectible Newspapers, 
`Official Journal of the Newspaper Collectors 
Society of America', uit Lansing (Michigan) in 
februari 1984. Dit prachtige blad, dat eerst 
tweemaandelijks en later driemaandelijks 
uitkwam, was een van de eerste publicaties die 
helemaal op de computer werd voorbereid, op 
een laserprinter gedrukt werd, talrijke 
uitvouwbladen bevatte en ook allerlei bijlagen 
(zegels, kranten, vellen met andere 
papiersoorten, hologrammen, enz.) en zelfs 
werden er exemplaren op naam van de 
abonnee gesteld. Doordat het blad uitsluitend 
gewijd was aan publicaties uit eigen land en 
dan vooral aan zijn historische kranten, had het 
niet meer dan 320 abonnees. Toen op een 
mooie dag in 1997 Rick Brown, die de 

 
Europese ambities voor Au Courant, dat zijn motto 
in vier talen presenteert. 
 
opmaak in zijn eentje deed, zich realiseerde 
wat een werk het was geweest om dat 14 jaar 
lang zo te hebben volgehouden ... vormde hij 
het om naar een webpublicatie, waar het 
onmiddellijk 7000 lezers per dag kreeg en 
waar het altijd opzoekbaar was in de vorm van 
een maandelijkse nieuwsbrief 
(http://www.historybuff.com/). Louter 
commercieel daarentegen was het 
volumineuze maandblad Paper Collector's 
Marketplace, op de markt gekomen in 1983. 
 
In Nederland richtte L. Nierynck in Vlissingen 
samen met zijn Engelse vriend John Frost in 
1960 Oprechte Tydinghe op, met als ondertitel 
Sincere Times. Dit tweemaandelijks in oplage 
gekopieerde blad op klein formaat voorzag 
verzamelaars van allerlei persnieuws uit de 
hele wereld, in het Nederlands of in het Engels 
of soms in beide talen. Het laatste nummer uit 
1970 telde 120 pagina’s, geheel gevuld met 
nieuws over internationale publicaties. De 
VKTV, opgericht in 1986 in Emmeloord, had 
zich met zijn driemaandelijkse orgaan Au 
Courant nog mooiere doelen gesteld. Met haar 
motto in vier talen `de Europese club van 
krantenverzamelaars' dacht de VKTV toen 
uniek in Europa te zijn. Het bulletin hoopte 
met zijn publicaties in zowel Engels als 
Nederlands de aandacht te trekken van 
verzamelaars op het hele continent, waarbij het 
zich richtte op de gehele wereldpers, goed 
gedocumenteerd was, uitvoerig geïllustreerd 
en dikwijls met een zekere zorg gedrukt werd. 
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In Nederland verscheen het tweemaandelijkse 
Oprechte Tydinghe tussen 1960 en 1970, in het 
Nederlands of in het Engels of soms in de twee 
talen tegelijk. 
 
Daar slaagde men niet in en in 1995 is er vanaf 
gezien de artikelen ook in het Engels te 
publiceren. Het redactieadres verhuisde naar 
verschillende plaatsen, waaronder een in 
België. De regelmatige publicatie werd 
voortgezet tot 2002 en werd toen vervangen 
door jaarboeken, waarvan het laatste in 2008 is 
verschenen. 
Wat het Amsterdamse Persmuseum betreft, dat 
brengt sinds 2001 vier keer per jaar zijn 
Persmuseum Nieuws uit. 
Het Verenigd Koninkrijk kent afgezien van 
Sincere Times alleen de twee nummers van 
Worldwide Newspaper Collecting and Press 
History, die in 1970 werden uitgebracht. 
Moeten we hier niet tenminste het 
driemaandelijks Falling Leaf magazine 
noemen, het orgaan van de PsyWar Society, 
`internationale vereniging van 
geschiedkundigen van psychologische 
oorlogsvoering en verzamelaars van 
strooibiljetten en propagandamateriaal van de 
luchtmacht', opgericht in 1958? of The 
Ephemerist, die zich sinds 1975 wijdt aan 
behoud, studie en presentatie van ephemera, 
zowel in gedrukte als in handgeschreven vorm? 
Of ook GNR − Great Newspapers Reprinted − 

dat in de jaren ’70 integraal en op schaal grote 
historische uitgaven heeft herdrukt met een 
technische kwaliteit en met meer uitgesproken 
commentaren dan in andere landen (À la Une 
of Journaux de guerre in Frankrijk)? 
En wat te zeggen van Duitsland? Dit land, 
waar de oudste drukpers ter wereld staat en het 
rijkste van het continent is, telt tenminste drie 
gespecialiseerde musea, in Aken (Internatio- 
nales . . .), Krefeld (Europäisches . . .) en 
Wadgassen in Saarland (Deutsches 
Zeitungsmuseum). In het overzichtswerk Les 
journaux du front [=de dagbladen van het front] 
dat in 1918 door een specialist werd 
uitgegeven, vinden we veel aanbiedingen om 
te ruilen, te kopen en te verkopen, zowel van 
particulieren als van gespecialiseerde 
handelaren. Gelet op de websites die hierover 
bestaan, moeten er ook veel verzamelaars zijn. 
En toch hebben we geen spoor gevonden van 
een gespecialiseerd tijdschrift (we hebben het 
hier niet over een titel voor een breed en 
historisch geïnteresseerd publiek, zoals 
Zeitungen als Dokumente (1973−1974) of 
Zeitungszeugen (2009−2010), vergelijkbaar 
met À la Une). We kunnen er niet helemaal 
zeker van zijn, maar we mogen aannemen dat 
de handelarencatalogi er melding van hadden 
gemaakt als er wel degelijk artikelen waren 
geweest, zoals men die kon lezen in de 
publicaties van andere landen. 
 
`Le Petit Jour', de enige Franse! 
 
Zoals wij hierboven hebben gezien heeft ook 
Frankrijk wel degelijk verzamelaars gekend. 
Dat met name na de periode van grote 
maatschappelijke onrust, zoals bij de revolutie 
van 1848 of de Commune van Parijs, talrijke 
gespecialiseerde bibliografieën zijn 
uitgebracht, komt voort uit de wens van deze 
verzamelaars. Maar we hebben niets gevonden 
dat ook maar in de verste verte lijkt op de 
Belgische publicaties. Misschien hebben 
Brussel of Antwerpen voor de Fransen de 
plaats ingenomen, die Parijs gewoonlijk 
inneemt als het gaat om het uitgeven van 
publicaties. Voor zover wij weten is er in dit 
overzicht maar één Frans verzamelaars- 
tijdschrift te noemen, hoewel zijn 
lezerspubliek enigszins buiten dit enge kader 
valt. Le Petit Jour is opgericht in november 
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1980 door Marc Saumier, die typograaf en 
linotypist is geweest. Met als ondertitel 
`Terugblik naar oude kranten – Diversen − 
Geschiedenis' heeft hij tot november 1983 
zeven nummers uitgebracht met een gering 
aantal pagina’s. Vervolgens wordt dit in 
september 1984 het orgaan van de `l'Ajourep, 
Association des Amis des Journaux et 
Publications' [=Vereniging van vrienden van 
dagbladen en andere uitgaven]. Van dat 
moment af nemen de kleine advertenties van 
de verzamelaars er een essentiële plaats in 
naast enkele geschiedkundige artikelen, wat 
actuele berichten en naarmate de jaren 
verstrijken meer reproducties van oude 
kranten. De plotselinge dood van Saumier in 
maart 1998, wanneer nr. 55 op het punt van 
verschijnen staat, legt de uitgaven gedurende 
12 maanden stil. De nieuwe leiding brengt de 
inhoud terug en stopt in feite met het 
publiceren van de kleine advertenties, die er te 
vaak in stonden. Zij wil het verband laten zien 
tussen de historische en de hedendaagse pers, 
en zo aantonen dat de echte vernieuwingen, 
dus niet de technische, vaker vookomen dan 
men zou denken. De aandacht wordt gelijk 
verdeeld over historische, hedendaagse en 
buitenlandse pers, terwijl een beroep wordt 
gedaan op een handvol veelal in het buitenland 
verblijvende medewerkers, die vaak meer dan 
de helft van de pagina’s (afleveringen bevatten 
32 pagina's, waarvan enkele in kleur) voor hun 
rekening nemen. Maar succes blijft uit; het 
aantal van 100 leden zal nooit meer worden 
bereikt, ongetwijfeld door onvoldoende 
aanpassing. Je zou denken dat er voor dit soort 
publicaties een potentieel groter publiek is, 
gezien de veelheid aan personen die laten 
weten `sterk geïnteresseerd' in de pers te zijn, 
maar we moeten tegelijk vaststellen dat tal van 
verzamelaars of hobbyisten zich toeleggen op 
een heel beperkt deel van de pers; zij verlengen 
hun abonnement op een algemeen tijdschrift 
niet wanneer zij te lang moeten wachten op een 
specifiek artikel. Het was tijd om er een eind 
aan te maken. Onder druk van bepaalde leden 
betracht de directie terughoudendheid en 
brengt in 2007 nog twee nummers uit in plaats 
van vier. Een overnamepoging van een staflid 
van de vereniging mislukt. Nummer 90 zal in 

 
Van Le Petit Jour, het enige Franse tijdschrift voor 
krantenverzamelaars, zijn negentig nummers 
verschenen in de bijna 30 jaar dat het bestaan 
heeft. 
 
juni 2008 het laatste zijn. De keuze van 
publicaties `voor krantenverzamelaars' was 
moeilijk. Sommige van de bovengenoemde 
bladen brengen ongetwijfeld vooral 
geschiedenis en onderricht, zelfs sociologie. 
Omgekeerd hadden andere tijdschriften hier 
misschien genoemd moeten worden. Zo kent 
Frankrijk talrijke publicaties over de pers of 
over kritiek op de media, van Études de presse 
(in de jaren 50−60) tot Temps des Médias 
(vanaf 2003) en daartussenin hadden we nog 
Presse-Actualités [directe opvolger van het 
historisch tijdschrift Croisade de la Presse] 
(1956−1985), drie achtereenvolgende versies 
van Médias (1980, 2002 en vanaf 2004), of 
PLPL (2000-2006, tot 2010 vervangen door Le 
Plan B). Voor de verzamelaar was elke titel 
van nut en is dat nog steeds, zowel door de 
feitelijke informatie die hij over het wel en wee 
van kranten eruit oppikt als door de studies die 
over een enkele publicatie of over een segment 
van de bladenmarkt is uitgevoerd. 
 
 

 
 


